
1 
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
 
 
 
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Popa Marius Florentin 

Adresă(e) Str. Siretului nr. 25, Constanta, jud. Constanta 
Telefon(oane) +40-241-544-466 Mobil: +40-744-297-697 

Fax(uri) +40-241-654 840 
E-mail(uri) marius_popa2005@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 17.05.1968 
  

Sex Masculin 
  

 
Domeniul ocupaţional 

 
 

  

Experienţa profesională 
                                                Perioada 
                     Funcţia sau postul ocupat  
    Activităţi şi responsabilităţi principale 
            Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

 
2005 – prezent 
Medic primar legist 
Expertiză medico-legală, examinare persoane, necropsie 
Serviciul Judeţean de Medicină Legală Constanţa 
Medical 
 
 
2013 – prezent 
Conferentiar Universitar 
Susţinere de cursuri şi lucrări practice cu studenţii 

  

           Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 

Perioada 

Universitatea „Ovidius” Constanţa, Facultatea de Medicină 
Învăţământ medical 
 
 
2008 – 2013, 2016-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Medic Şef Legist 
Activităţi şi responsabilităţi principale           

Numele şi adresa angajatorului  
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Administrarea Serviciul Judeţean de Medicină Legală Constanţa, supervizare acte medico-legale, 
examinare persoane, necropsie 
Medical 

  
  
  

Perioada 2007 – 2013 
Funcţia sau postul ocupat Şef Lucrări (Lector) Universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere de cursuri şi lucrări practice cu studenţii 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ovidius” Constanţa, Facultatea de Medicină 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Învăţământ medical 

  
Perioada 2001 – 2005  

Funcţia sau postul ocupat Medic specialist legist 
Activităţi şi responsabilităţi principale Expertiză medico-legală, examinare persoane, necropsie 

Numele şi adresa angajatorului Serviciul Judeţean de Medicină Legală Constanţa 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Medical  
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Perioada 
 
2000 – 2007  

Funcţia sau postul ocupat Asistent Universitar 
Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere lucrări practice cu studenţii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ovidius” Constanţa, Facultatea de Medicină 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Învăţământ medical 

  
Perioada 1996 – 2000  

Funcţia sau postul ocupat Medic rezident medicină legală 
Activităţi şi responsabilităţi principale Examinare persoane, necropsie 

Numele şi adresa angajatorului Serviciul Judeţean de Medicină Legală Constanţa 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Medical 

  
Perioada 1996 – 2000 

Funcţia sau postul ocupat Preparator Universitar 
Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere lucrări practice cu studenţii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ovidius” Constanţa, Facultatea de Medicină 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Învăţământ medical 

  
Perioada 1996 ianuarie - octombrie 

Funcţia sau postul ocupat Medic stagiar 
Activităţi şi responsabilităţi principale Specifice postului ocupat 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Medical 

  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2007 - 2012 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Ovidius” Constanţa, Facultatea de Drept, Stiinte administrative si Sociologie 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  
Perioada 2007 – 2008  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă master 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Master în „Managementul serviciilor de sănătate” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Ovidius” Constanţa, Facultatea de Medicină Dentară şi Farmacie 

  
Perioada 2005 – 2006  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă master 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Master în Ştiinte Penale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Ovidius” Constanţa, Facultatea de Drept, Stiinte administrative si Sociologie 

  
Perioada 1998 – 2005 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe medicale 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

“Particularităţi structurale ale neurocraniului şi implicaţiile acestora în traumatismele cranio-cerebrale 
de interes medico-legal” 
Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa, Iasi 1998-2000  
Universitatea „Ovidius” Constanţa, Facultatea de Medicină 2000-2005 
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Perioada 1990 – 1995  
Calificarea / diploma obţinută Medic – Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Facultatea de Medicină 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Ovidius” Constanţa, Facultatea de Medicină 
 
 
 
 
 

  
  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză   C2  C2  C1  C1  C1 

Franceză   C2  C1  C1  B2  B2 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare excelentă, lucru în echipă 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Aptitudini organizatorice deosebite, dobândite prin cursuri de specialitate – masterat în 
managementul serviciior de sănătate, cât şi practic –medic şef în cadrul Serviciului Judeţean de 
Medicină Legală din 2008 

Oragnizare de congrese, conferinţe:  

 membru in comitetul de organizare al Congresului Academiei Balcanice de Medicina Legala, 
Constanta, 2005 

 membru in comitetul de organizare a celei de a XXIV-a sesiune de Comunicari Stiintifice a 
Facultatii de Medicina Constanta, 2014 

 membru in comitetul de organizare a celei de a XXV-a sesiune de Comunicari Stiintifice a 
Facultatii de Medicina Constanta, „Zilele medicale dobrogene” mai, 2015  

 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizator sisteme operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini Membru al asociaţiilor profesionale  
 
 

 Societatea Romana de Medicina Legala;  

 Societatea Romana de Anatomie 

 Membru in comisia de bioetica a Ministerului Sanatatii, 2008-2010  

 Asociatia „Socola”, Iasi 

 Asociatia Romana de Psihiatrie Integrativa si Expertala. 

 Vicepresedinte cu probleme de jurisdictie, litigii si deontologie medicala al colegiului 

medicilor din judetul Constanta din 2011 

 Vicepresedinte al  comisiei de monitorizare si competenta profesionala pentru cazurile 

de malpraxis  din cadrul Directiei de Sanatate Publica Constanta, 2011-2013 

 Vicepresedinte al Consiliului de Administratie al Spitalului Clinic Cai Ferate Constanta                                             

2012 – 2013 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Specializări şi calificări – Anexa 2 
 
 
 

  

Permis(e) de conducere Permis conducere categoria B, obţinut în anul 1991, expiră 2016 
  

Informaţii suplimentare Experienţa acumulată în programe naţionale/internaţionale – Anexa 1 
  

Anexe Anexă1, Anexă 2 

 
 

Activitati profesionale     

 Membru al Senatului Universitatii „Ovidius” Constanta din 2012 

 Membru in comisia pentru „Cercetare stiintifica, dezvoltare, inovare si relatii  cu mediul 

economico-social” din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta conform H.S. 

1284/2012 

 Director de Departament I Discipline Preclinice, Facultatea de Medicina      

Constanta, 2013-2016 

 Membru in comisia pentru revizuirea/verificarea fiselor de post pentru cadrele didactice                         

din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta conform H.S. 394/2013 

 Membru in comisia de analiza pentru conferentiari/asistenti/lectori/sef lucrari din cadrul 

Universitatii Ovidius din Constanta, conform H.S.  398/2013 si H.S. 2938/2013 

 Membru in comisia pentru elaborarea Regulamentului propriu intern pentru decontarea 

cheltuielilor de transport in afara localitatii de rezidenta pentru personalul didactic 

auxiliar si nedidactic din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta, conform H.S. 

1433/2013 

 Presedinte in comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice in 2014 la 

Facultetea de Medicina a Universitatii Ovidius Constanta, conform HS 9/2014, 

HS 679/2014 

 Membru in Comisia de revizuire a Cartei Universitatii „Ovidius” Constanta, 

conform HS 916/2014 

 Membru in comisia de Licenta a Facultatii de Medicina, septembrie 2014, 

Constanta, conform HS 981/2014 

 Membru in prezidiul 1st International  Medical Conference “Environment and 

Public Health” Med. Env. 2014 – 12-14 september 2014, Constanta 

 Castigatorul concursului de premiere a rezultatelor cercetarii pentru anul 2014 

organizat de Facultatea de Medicina, Constanta 

 Membru in comisia de licenta/dizertatie pentru sesiunea februarie 2015, conform 

HS 159/2015 

 Presedinte in comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice in martie 

2015 la Facultetea de Medicina a Universitatii Ovidius Constanta, conform HS 

268/2015 
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 Membru in prezidiul celei de a XXV-a sesiune de Comunicari Stiintifice a 

Facultatii de Medicina Constanta, „Zilele medicale dobrogene”, 14-16 mai, 2015, 

Constanta 

 Presedinte in comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice in 

iunie/iulie 2015 la Facultetea de Medicina a Universitatii Ovidius Constanta, 

conform HS 458/2015 

 Membru in comisia pentru examenul de finalizare a studiilor, sesiunea 

septembrie 2015, februarie 2016, conform HS 905/2015 

 Referent conform aprobarii C.S.U.D. nr 31350 a UMF „Carol Davila” din 

Bucuresti pentru teza de doctorat intitulata „Interferente intre ischemia cardiaca 

si patologia sistemului excitoconductor” a domnului Perde Virgil Filip 

 Membru in Consiliul Facultatii de Medicina Constanta din 2016   

 Presedinte al comisiei permanente a Senatului Universitatii „Ovidius” Constanta 

pentru dezvoltatre institutionala, asigurarea calitatii si relatia cu mediul economic 

si comunitata locala conform HS 241/2016 

 Membru in comisiile de concurs pentru posturi de sef de lucrari conform HS 

449/2016 

 Membru in „Comisia de analiza a rezultatelor utilizarii protocoalelor si ghidurilor 

de practica” a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta din 06.06.2016 

 
 
 
 

Anexa 1 - Experienţa acumulată în programe naţionale/internaţionale 

 

 

 Bursă de studii – Spania – Cadiz ; noiembrie 1993-februarie 1994 

 Programul “Actualităţi în genetica medicală” - I.M.L.”Prof. Dr. Mina Minovici” Bucureşti, 1999 

 Programul “Amprente genetice în arena justiţiei” - I.M.L.”Prof. Dr. Mina Minovici” Bucureşti, 1999 

 Programul “Metode de investigatie in antropologia medico-legală” - I.M.L.”Prof. Dr. Mina Minovici” 

Bucureşti, 2006 

 Programul “Responsabilitatea juridică a medicului” - I.M.L.”Prof. Dr. Mina Minovici” Bucureşti, 2007 

 Programul “Metodologia efectuării expertizei medico-legale în raport cu noua legislaţie privind 

sanatatea mintală în România” - I.M.L.”Prof. Dr. Mina Minovici” Bucureşti, 2007 
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 Programul “Medicină legală – Elemente de responsabilitate juridică şi profesională a medicului” - 

I.M.L.”Prof. Dr. Mina Minovici” Bucureşti, 2008 

 Programul „Standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de formare in domeniul 

managementului cercetarii avansate si expertizei psihiatrice medico-legale”, la Centrul de Cercetare 

Avansata Bucuresti, 2011-2013 

     

       Specializări şi calificări:  

 Curs de psiho-pedagogie - Departament de Psihologie şi Pedagogie al Universităţi “Ovidius” 

Constanţa, 1997-1998 

 Curs de specializare in „Managementul Institutiilor Publice” – Univ. de Medicina si Farmacie Gr. T. 

Popa Iasi; 2005-2006 

 Atestat de studii complementare in „Managementul Serviciilor de Sanatate”, 2009 

 Curs de „Management spitalicesc” – Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar, 

Bucuresti, 2009 

 Curs „Standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de formare in domeniul 

managementului cercetarii avansate si expertizei psihiatrice medico-legale”, Centrul de Cercetare 

Avansata Bucuresti, 2011-2013 

 

 

 

Granturi de cercetare 

1. Proiect de cercetare cu titlul „Promovarea Surselor de Energie Regenerabile in zonele rurale 

din Europa printr-un concept inovativ pentru formare profesionala” – incheiat 

2. Proiect de cercetare „Mecanismul de aderenta al sporilor de candida albicans la celulele 

epiteliale din mucoasa bucala orala” - incheiat 

3. Proiect de cercetare „Evaluarea impactului tehnologiilor de inalta performanta asupra 

serviciilor medicale in specialitatile paraclinice” - incheiat 

 

 

        Data.........................                                              Semnatura.........................................            


